MS C3 - Zarządzanie dostępem do kluczowym usług w środowisku domenowym
przedsiębiorstwa

Czas trwania:
Cena rynkowa:
Cena promocyjna:
Szkolenie autoryzowane:

Czas trwania: 5 dni / 40 godz.
3 950,00 zł
Zadzwoń - 801 30 30 30
Tak

Informacje o szkoleniu
Szkolenie pozwala uczestnikom zapoznać się z zarządzaniem kontami użytkowników w domenie i nadawania im
dostępu do kluczowych usług i aplikacji. Szkolenie łączy w sobie treści wielu autoryzowanych szkoleń Microsoft
oraz moduły dodatkowe obejmujące zagadnienia dostosowania ustawień środowiska do wybranych scenariuszy
przedsiębiorstw.
Dla grup zamkniętych istnieje możliwość modyfikacji zakresu szkolenia i przygotowania modułów dotyczących
zarządzania dostępem do innych usług np. CRM Dynamics, usług w Office365 itd.

Do kogo skierowane jest to szkolenie
Szkolenie jest adresowane do początkujących administratorów, którzy mają zarządzać dostępem użytkowników
do kluczowych usług przedsiębiorstwa np: Exchange, Skype for business, SharePoint, SQL, usługi webowe.

Wymagania wstępne
Brak

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Rodzaje kont
Przegląd wybranych usług i aplikacji Microsoft
Zaplanowanie struktury jednostek organizacyjnych i kont dla potrzeb biznesowych na przykładzie organizacji
wybranych uczestników szkolenia w strukturze jednodomenowego lasu AD
Dostosowanie uprawnień NTFS i rejestru oraz udziałów SMB dla wybranych celów biznesowych
Zaawansowane zabezpieczenie dostępu do udziałów plików w Windows 2012
Nadawanie bezpiecznego dostępu do stron intranetowych i internetowych oraz aplikacji webowych
Zapewnianie użytkownikom dostępu do poczty serwera Microsoft Exchange
Zapewnianie użytkownikom dostępu do wideorozmów i rozmów VOIP za pomocą Skype dla firm (Lync)
Dostęp dla użytkowników domenowych oraz anonimowych gości do wirtualnych sal wideokonferencyjnych
Nadawanie dostępu do platformy pracy grupowej SharePoint
Definiowanie dostępu do baz danych Microsoft SQL Serwer
Nadawanie dostępu do kostek OLAP i ich części
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Nadawanie dostępu do webowego portalu raportów

Informacje dodatkowe
Brak

Typy szkolenia
Tradycyjne
Asseco | Zdalna klasa
Asseco | Wirtualna klasa

Więcej informacji:
Zadzwoń 801 30 30 30 lub napisz szkolenia@assecods.pl
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